
A onda da ''garrafa-lata''

Como a garrafa de alumínio virou sensação entre as cervejas americanas
las começaram a ser utilizadas
em bebidas de altíssimo giro por
cervejarias japonesas, no início
dos anos 90. Nos últimos meses,

transformaram-se num xodó de marketing das
cervejarias americanas. As garrafas de alumí-
nio já acondicionam as principais marcas de
cerveja dos Estados Unidos. Compreende-se.
Para as cervejarias, essas embalagens agre-
gam valor a um produto enviesado nas guer-
ras de preços. Elas são um grande negócio
para os transformadores - calcula-se que no
mercado americano uma garrafa de alumínio
custe o triplo de uma garrafa long neck de
vidro. E elas também retornam uma vanta-
gem à base da cadeia de valor: sua produção
exige maior quantidade de matéria-prima que
as latinhas convencionais.
Esses interesses em comum impulsionaram
o lançamento que deflagrou a febre em
torno da garrafa de alumínio no setor cer-
vejeiro americano, o da cerveja Iron City

AMPLITUDE

Anheuser-Busch, a
"AmBev americana", já

acondiciona seis marcas
de cerveja em garrafas

de alumínio da Exal

Lager, da cervejaria Pittsburgh, em agos-
to do ano passado (novidade mostrada em
EMBALAGEMMARCA n° 62, de outubro de
2004). Resultado de uma parceria entre a
gigante em alumínio Alcoa e a multinacional
canadense de embalagens metálicas CCL
Container, a garrafa de alumínio da Iron City
fez barulho. Os primeiros lotes da bebida
esgotaram-se em poucas horas nas lojas. A
revista de negócios Business Week elegeu-a
uma das melhores novidades de 2004. E a
concorrência iniciou uma corrida pela emba-
lagem. Menos de dois meses depois, a maior
cervejaria ianque, a Anheuser-Busch, colo-
cou no mercado uma versão da Budweiser
em garrafa de alumínio.
O retorno foi tão bom que outras cervejas
do portfólio da A-B - Michelob, Michelob
Light, Bud Light e Anheuser World Lager
- ganharam suas garrafas de alumínio. Mais
recentemente, a A-B lançou uma nova cerve-
ja, a Budweiser Select, nessa apresentação.
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Em menos de seis meses a
Select atingiu o posto de 12a

cerveja mais vendida em solo
americano - e muito desse
resultado é creditado à garrafa
de alumínio. "Sabíamos que
o consumidor iria adorar as
long neck metálicas porque
elas são cool e diferentes",
conta Mike Owens, vice-pre-
sidente de vendas e marketing
da Anheuser-Busch.
Quem produz as garrafas de
alumínio da Anheuser-Busch
é a maior concorrente da CCL,
a multinacional americana
Exal, que brande a liderança
na produção dessas embala-
gens, com l, l bilhão de unida-
des por ano. Em alguns casos
- o da Bud Light, por exemplo
- as embalagens recebem aca-
bamento com um verniz aceti-
nado. "Muitos consumidores
dizem que gostam da manei-
ra com que essas embalagens
tornam o consumo de cerveja
uma experiência tatu", relata
o executivo de marketing da
Anheuser-Busch.

 
 
Mais que as possibilidades
diferenciadas de acabamento,
outras vantagens das garrafas
de alumínio são arroladas por
Ed Martin, vice-presidente de
marketing e vendas da CCL
Container. "Comparadas às
garrafas de vidro, as 'garrafas-lata', como
as chamamos, são mais leves, não quebram
e protegem a bebida acondicionada dos raios
ultravioleta. Sua retenção de gases é supe-
rior à dos plásticos. E, em relação às latas
comuns, podem ter formatos diferenciados e
permitem ao consumidor tampá-las após sua
abertura." Outro fator sublinhado por Martin
é que a garrafa de alumínio faz bebidas gela-
rem mais rapidamente - e as mantêm geladas
por mais tempo, em média por um período
30% maior que a garrafa de vidro.
Tal discurso, apoiado por um hot site que a
CCL criou unicamente para divulgar essas

embalagens (o www.bottle-
can.com), vem sendo bem
acolhido. Com o êxito da Iron
City, a Pittsburgh estendeu a
apresentação à versão light
da mesma marca. No fim de
março, a canadense Molson,
controladora da Kaiser no
Brasil, lançou no Canadá e
nos Estados Unidos a cerveja
com guaraná Molson Kick
também numa garrafa de
alumínio da CCL. Segundo
a área de comunicação da
Molson, as vendas do pro-
duto "estão ultrapassando as
expectativas iniciais".
O rol de lançamentos leva à
pergunta de quando as gar-
rafas de alumínio poderão
estrear numa praça cerve-
jeira tão competitiva quan-
to a americana: a brasilei-
ra. Procuradas para saber da
possibilidade, da viabilidade
e do interesse em lançar esse
tipo de embalagem no país,
as principais fabricantes de
latas de alumínio para bebi-
das no Brasil preferiram não
se manifestar.
A Exal possui uma plan-
ta industrial na vizinha
Argentina, mas deixa no ar
a possibilidade de atender
clientes nacionais. Por sua
vez, a CCL declara que expor-
tar para outros países seria
um negócio interessante. Mas

não há chance disso acontecer, pelo menos
num curto prazo. A razão é simples. "Hoje
trabalhamos muito próximos dos 100% de
ocupação de nossas linhas", disse Ed Martin
à reportagem de EMBALAGEMMARCA. "Se
incrementarmos nossa capacidade produtiva
poderemos cogitar distribuições para um
mercado forte como o brasileiro." A julgar
pelo ritmo de seus negócios na praça ameri-
cana, a CCL dificilmente chegará no Brasil.
Sucede que outras bebidas, como isotônicos,
energéticos, vodcas e até vinhos, começam a
entrar na carteira de clientes das garrafas de
alumínio da companhia.
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